
 

Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 Skellefteå, Tel. 010-1886400, info@vygon.se 

CT-godkänd midlinekateter – för perifer placering i 

överarmens vener 

 

ANVÄNDARINSTRUKTION 

Information, skötselanvisning och tillbehör 

Detta är en vägledning som är underordnad lokala föreskrifter 

samt läkarens ordination 
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är en perifer midlinekateter som placeras i 

överarmens vener, längd mellan 4-25cm. 

 är en klass 2b produkt vilket innebär att katetern kan 

vara placerad i kärlet max 29 dagar. 

 

Inläggning i överarmen med hjälp av ultraljud i något av följande tre 

kärl; v. Cephalica, v. Basilica eller v. Brachialis. 

Kärlretande (vesikanta) läkemedel kan inte ges i denna typ av infart, 

utan kan endast ges i en central infart. 

kan användas för injektion med övertryck upp till 7 

ml/s, exempelvis kontrast. 

är en öppen kateter och innehåller inte någon ventil. 

Det rekommenderas att använda en injektionsventil med neutralt 

avslut till katetern (Bionector) eller en injektionsventil med tryckstyrt 

membran (Bionector TKO) 
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Skötselanvisning 

För att ge katetern bästa förutsättningar att fungera under 29 dagar 

krävs är att den är korrekt fixerad samt har en neutral injektionsventil 

ansluten (Vygon Bionector/Bionector TKO). 
 

Spolanvisning 

• Använd alltid aseptisk teknik. 

• Desinfektera den anslutna injektionsventilen med 

klorhexidinsprit och låt torka i minst 30 sekunder (kateterns 

Luer-lockfattning desinfekteras också).  

• Innan katetern spolas, aspirera försiktigt (1–2 ml) och 

kontrollera att det backar blod.  

• Spola med NaCl, minimum 10 ml spruta. 

• Katetern måste spolas med 10 ml NaCl efter varje injektion/ 

infusion (även mellan injektioner - vid flera injektioner).  

Använd pulserande (start/stopp) teknik.  

• Om katetern inte används måste den genomspolas minimum var 

12:e timma. 

• Dokumentera alla genomspolningar och omläggningar i 

patientjournalen. 
 

Blodprovstagning 

Vygon rekommenderar inte att använda katetern för blodprovstagning i 

första hand då det kan förkorta kateterns livslängd.  

Om man ändå behöver använda den för blodprovstagning följer här ett 

föreslaget arbetssätt: 

• Koppla en tom spruta, minimum 5 ml till injektionsventilen. 

• Aspirera tillräcklig mängd för att säkerställa att kateterns 

innehåll tömts (minst 5 ml). 
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• Kassera sprutan och koppla till en ny spruta för att aspirera den 

mängd blod som behövs till blodprovet.  

• Injicera direkt 20 ml NaCl med start-stoppteknik. 

 

Att byta injektionsventil 

• Injektionsventilen byts efter 7 dagar alternativt enligt lokala 

föreskrifter (Vygon Bionector/Bionector TKO). 

• Stäng katetern med kateterklämman och avlägsna 

injektionsventilen.  

• Desinfektera kateterns luerkoppling med klorhexidinsprit. 

Gnugga luerkopplingen minst 15 sekunder och låt lufttorka i 

minst 10 sekunder. 

• Applicera en ny injektionsventil på katetern med aseptisk 

teknik. 

• Spola katetern med 10 ml NaCl, använd start-stoppteknik. 

 

Att byta fixeringsförband och skyddsförband  

(Grip-lok art.nr 5804.04/08 och Polyfilm art.nr PF121401) 

• Använd aseptisk teknik 

• Förbandet måste bytas inom 24 timmar efter 

kateterinläggningen om de är blodiga. Byt även förbandet om 

det har släppt på någon sida då det finns risk för att bakterier 

kan tränga in under förbandet. Byt sedan förbandet var 7:e dag 

eller vid behov.  

• Avlägsna det genomskinliga skyddsförbandet (Polyfilm), genom 

att sträcka förbandet uppåt/neråt. 

• Fäst katetern med en ren tejp temporärt, så att den inte rubbas 

ur sitt läge. 
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• Vid byte av förband, kontrollera kateterns läge så att den inte 

har åkt ut. Om katetern åkt ut får den inte föras tillbaka igen. 

• Frigör katetervingarna från Grip-Lok.  

• Kontrollera instickstället och rengör området runt med 

klorhexidinsprit.  

• Rengör den yttre delen av katetern som inte ligger under 

skyddsförbandet med klorhexidinsprit och låt torka.  

• Fäst först kateterns vingar i en ny Grip-Lok och stäng det.  

• Ta bort skyddsplasten under Grip-Lok och fäst på huden. Om 

barriärfilm används appliceras den innan förbandet fästs.  

• Täck Grip-Lok och kateterns insticksställe med Polyfilm. 

• Anteckna datum på förbandet. 

 

 

 – avlägsnande av kateter 

• När katetern inte längre behövs ska den avlägsnas. 

• Använd alltid aseptisk teknik. 

• Öppna förbandet på samma sätt som då du byter det.  

• Avlägsna katetern genom att backa den försiktigt och håll en 

steril kompress över insticksstället.  

• Insticksstället täcks med ett förband då katetern är avlägsnad.  

• Kontrollera att hela katetern avlägsnats så att inte någon del 

blivit kvar i patienten. 

• Anteckna avlägsningsdatum, orsak och vem som avlägsnat 

katetern i patientjournalen.  
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Tillbehör till  
 

Grip-Lok för säker kateterfixering 

Art. nr. 5804.04 eller 5804.08 

 

Injektionsventil med tryckstyrt 

membran 

Art.nr 838.01E  

njektionsventil med 

neutralt avslut 

Art.nr 896.03 

 

Injektionsventil med 

förlängningsslang, finns i flera olika 

utföranden. 

Art.nr 5222.014, 841.xx, 842.xx 
 

Polyfilm, skyddsförband, 12 x 14cm. 

Fönster utan vidhäftning i mitten av 

förbandet (3 x 7,5 cm) 

Art.nr PF121401 
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Sortiment 
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För mer information, kontakta Vygon 

Tel: 010-1886400 eller info@vygon.se  

 
Margareta Arnlund – Region Väst 

margareta.arnlund@vygon.se, tel: 010-188 64 07  

 

Anton Arvidsson – Region Mitt 

anton.arvidsson@vygon.se, tel: 010-188 64 11 

 

Daniel Hillström – Region Syd 

daniel.hillstrom@vygon.se, tel: 010-188 64 10 

 

Jonas Lundberg – Produktchef/Region Norr 

jonas.lundberg@vygon.se, tel: 010-188 64 00 

 

Jonas Larsson – Försäljningschef/Region Jämtland 

jonas.larsson@vygon.se, tel: 010-188 64 08  

 

Julia Wehrend – Upphandlings- och avtalskoordinator 

julia.wehrend@vygon.se, tel: 010-188 64 05 
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